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KONTRAŬMILITAJ PENSOJ
La mondmilito fariĝis fatala por. la 

proletaro de la tuta mondo. La Social- 
ista Internacio disiĝis kun la eksplodo 
de 1’ mondmilito, ĵus en la momento, 
kiam ĝi devas sin montri kiel aktiva ŝirm- 
kaj defendligo de la proletaro. Ĉiuj, dum 
multaj internaciaj kongresoj akceptitaj 
decidoj kaj rezolucioj fariĝis sensignifaj 
paperaĉaj. La socialistaj partioj de ĉiuj 
landoj marŝis pli malpli en la nacian tend- 
aron. °Insisti“ kaj “defendo de la lando“ 
fariĝis la devizoj.

Tamen, baldaŭ post eksplodo de Ia 
milito malgrandaj medioj konsciigis, ke 
la internacian starpunkton valorigi estu 
necesa ankaŭ dum milita tempo. Precipe 
en tia situacio. Ne nacio kontraŭ nacio, 
sed laborista klaso kontraŭ kapitalista klaso, 
nur per tiu ĉi devizo la laborista klaso 
povas atingi la solidarecon pri kiu in- 
struas la socialismo. Klasbatalo devas 
esti gvidata ankaŭ dum la milito. • Tio 
postulas agokapablan Internacion.

Tiuj socialistoj, tiel pensintaj, estis klo- 
podantaj trovi neleĝajn vojojn por inter- 
nacia interkonsentiĝo jam dum Ia unua 
tempo de la mondmilito. Tiamaniere efek- 
tiviĝis la internacia konferenco en Zimmer- 
wald (intermonta vilaĝeto apud Bern) 
komence de sept. 1915. Rezulto estis, 
grava per akraj vortoj verkita manifesto 
laŭ tiutempa ebleco. En la militantaj 
ŝtatoj oni nur povis ĝin kaŝe disvastigi, 
sed la plej grava dokumento de inter- 
nacia propagando kontraŭ la milito pen- 
etris ĝis la frontoj.

Pli signifplenaj estis la rezultoj de la 
dua t. n. zimmerwalda konferenco, okaz- 

inta de la 24.—30. aprilo 1916 en Kiental 
(en alta montaro). Kvankam la konfer- 
enco jam kelkajn semajnojn antaŭe^estis 
lokigita al Holando, la oficialaj instancoj 
eksciis pri ĝi. Antaŭ la konferenco okazis 
drama antaŭkonferenco en popoldomo 
de Bern. Ĝi rilatis al la intertempe mort- 
inta maljuna svisa k-do Greulich, kiu estis 
implikita en kompromita afero, eĉ kon- 
cernanta Italion, precipe la italan socia- 
listan partion kaj kaŭzanta al ĝi gravajn 
malfacilaĵojn. La svisaj k-doj kompren- 
igis al li, ne veni al Kiental — sensukcese. 
Nun la italoj postulis la foreston de 
Greulich, alikaze ili senprokraste estus 
reen vojaĝintaj. Greulich kondutis sufiĉe 
embarasite kaj senenergie. Finfine Ii cedis, 
ĉar aliel lia foresto estus decidita. La 
debatoj pri tio daŭris horojn kaj estis 
parte tre ekscitigaj. La afero Greulich— 
Italio neniam klarigis kaj post la milito 
ĝi estas forgesita.

Alimatene — tre frue — oni veturis 
per vagonaro ien. Neniu, krom Grimm, 
kiu ĉion prizorgis, konis la celon. Tiu 
sekretigo havis bonan motivon; spionoj 
kaj ĵurnalistoj restu neinformitaj. Ĉio 
bone prosperis. Oni konferencis en bele 
lokita vilaĝeto kaj tiuj tagoj restos por 
la partoprenantoj en bona memoro. La 
ĉefaj laboroj estis faritaj de komitatoj 
kiel kutime. En la malmultaj plenkun- 
sidoj plurfoje okazis ekscitigaj scenoj.

La konferenco de Zimmervvald-Kiental 
ne povis kaj ne volis krei novan Inter- 
nacion. La konferenco de Kiental antaŭ 
ĉio dediĉis al finigo de milito kaj al sin- 
teno de F proletaro al pacdemandoj. La 

opinioj pri ĉio ope disiĝis, principe tamen 
regis unueco.

La oficiala raporto pri la konferenco 
en Ia bulteno n-ro 5 de la I. S. K. diras: 
Ĉiuj konferencpartoprenantoj estis unuecaj 
pri la definitiva malkonsento de la ne- 
socialista, la proletaron trompanta per- 
cepto. Ne per ripozantaj brakoj, ne per 
sagacaj rezolucioj, decidoj kaj proponoj 
la laborista klaso kapablos kontraŭstari 
la danĝerojn de venontaj militoj. Sen 
batali por siaj postuloj, dum paco same 
kiel dum milito, ĝi restos senpova kaj 
ne havos influon al packondiĉoj. La babil- 
ado pri daŭra paco, kies efektivigo estas 
ŝovata al la kapitalista reĝimo kaj diplo- 
mataro, signifas trompon de I’ proletaro 
kaj finas oferante siajn plej bonajn fort- 
ojn senutile sur la buĉejo de 1’ imperiismo.

Laŭ tiu ĉi senco estis Ia decidoj, kiuj 
el Kiental trairis, la mondon. La spirito 
kaj la konfeso al Internacio esprimigas 
meze de nacia ebrieteco. Malgraŭ tio en 
multaj okazoj multaj k-doj devis oferi 
sian liberon eĉ vivon. La malnova po- 
litika sistemo rompiĝis. Nun la lasta 
batalo kontraŭ la kapitalista reĝimo nur 
povos sukcesi sur internacia bazo.

Ĉar hodiaŭ la Marksismo estas ne 
plu nura ideo, sed se la proletaro volas, 
ĝi povas ĝin realigi en la tuta mondo. 
Nur estas necesa la klaskonscio inter la 
laborantaj masoj, per tio ili mem sentas 
sian ne supereblan forton kaj rompos 
ĉiujn barojn, kiujn ruze, sagace aŭ rigore 
eltrovas la parazita malplimulto de ia ka- 
pitalistaro. Do, unuece ni eluzu ĉiujn 
rimedojn por la finvenko. /?r.

VI. SAT-Kongreso en Leningrad 5 10. augusto 1926 - Senprokraste sendu vian aliĝon!
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Kio okazos en Bulgario — 
la lando de l’ pendigiloj
Nur kelkaj monatoj pasis de post kiam 

regas la “nova" registaro de Ljapĉev, kiu 
ŝanĝis profesoron Cankov kaj la rezultoj 
estas klaraj kiel plena tago.

La interna politika kaj ekonomia situa* 
cioj restas ĉiam samaj, la teroro ne ĉesas 
eĉ momente kaj la suferanta popolo, per* 
sekutita dum tri jaroj, nun estas igita to- 
leri sur sia dolorigita dorso la batojn de 
nova teroro, pli akra kaj pli kruela.

Ankoraŭ la unuan tempon la “nova1* 
registaro distrumpetis per la bulgara kaj 
fremdlanda gazetaro, ke ĝi donos vastan 
amnestion al ĉiuj politikelmigrintoj kaj mai* 
liberigitoj. Tamen — monatoj pasis kaj 
la rezulto? Nur unu eta parto de l’ politik* 
malliberigitoj estas liberaj. Anstataŭ tio, 
dank’ al la sama leĝo de amnestio oni 
liberigis kelkmilojn da ordinaraj krimuloj, 
amikoj de 1’ registaro mem, kondamnitaj 
iam pro diversaj vulgaraj krimoj. La 
revenintaj kun mirinda kuraĝo Bulgarion 
kelkdekoj da politikelmigrintoj pereis jus sur- 
paŝintaj la teritorion de “kara Patrio*4, kaj 
tiuj inter ili, kiuj havis la feliĉon atingi siajn 
noktlokojn, devis senvole fariĝi ludiloj en 
la manoj de 1’juĝistoj — por atesti aŭ eĉ 
kulpigi elmigrintojn — komunistojn, kontraŭ 
kiuj oni starigis procesojn. —

Do, ni devas anonci laŭte, ke fakte am* 
nestione estas donita kaj la faŝista registaro 
mensogas cinike. La malvarmaj bulgaraj 
malliberejoj estas plenplenaj kun revoluciaj 
laboristoj kaj vilaĝanoj, kondamnitaj je 
morto, dumviva aŭ multjara mallibero aŭ — 
atendantaj siajn juĝprocesojn. Pli ol 5 mil 
politikelmigrintoj vagas de lando al lando; 
malsataj, malsanaj, for de siaj proksimuloj. 
Por ili la bulgaraj limoj eble ankoraŭ 
longan tempon restas fermitaj. Kaj sam* 
tempe la militaj kaj ordinaraj juĝejoj ne 
ĉesas eldoni novajn drakonajn kondam* 
nojn. Nur unu freŝa ekzemplo sufiĉas: 
en urbo Burgas inter la juĝitaj 130 ko* 
munlstoj nur du ĝis tri dekoj estos am* 
nestiotaj, 28 estas kondamnitaj je morto 
per pendigo kaj ĉiuj aliaj — al dumviva 
kaj multjara mallibero.

La terura leĝo por defendo de l’ regno 
funkcias ankoraŭ — kun plena vaporo. 
Dumnoktaj eltiradoj de T hejmoj, la “sen* 
postsignaj malaperoj" de laboristoj kaj 
vilaĝanoj daŭras. Subite publiko ekscias, 
ke naskiĝintaj homoj prenis iun je nokt* 
meza horo de lia lito kaj lin oni ne 
vidas plue, li “malaperis senpostsigne*4 — 
mortigita ie sur la kampo.

Mature, ke ĉio ĉi estas afero de la tiel 
nomataj “nerespondecaj faktoroj** de gene* 
ralo Volkov, konsistantaj el famaj buĉistoj — 
oficiroj kaj faŝistoj, kiuj daŭrigas sian nigran 
rolon laŭ la sama sangmaniero, kiel iam, 
dum la regado de Cankov. Des pli, ke ilia 
ĉefo — generalo Volkov, restas ankoraŭ 
militministro. Lin oni ne ŝanĝis de P regist* 
aro, ĉar li estas tiel necesa kaj urĝa por 
la “trankviligo" de lando ...

Lastatempe, super ĉio, en Lam, Razgrad 

kaj multaj aliaj urboj fandiĝis nova orga- 
nizajo, nomata “Patruja Defendo", kies 
celo, interalie, estas terorigi kaj persekuti 
speciale la hebrean loĝantaron. Ĝi estas 
sub la alta protekto de granda mortiginto 
de bulgara popolo*eksministro generalo 
Rusev. En urbo Sedlievo, en la domo 
de advokato opozicia, kiu devis pledi 
komuniston en la juĝejo, oni Jetis bombon. 
Malgraŭ, ke la afero okazis kontraŭ la 
kazernoj mem, kie alifoje ĉiu bruanta ebri* 
ulo tuj povas esti arestita, nun la atene* 
inton oni ne povis aresti, li “sukcesis** 
forkuri. Hi notas, ke tio estas verŝajne 
jam la 50. simila okazo ĝis nun.- ; '

Nenia laborista gazetaro ekzistas nun- 
tempe. La popolo havas neniajn rajtojn 
al organizado kaj kunvenoj. Kiam aperas 
gazetoj aŭ Ĵurnaloj kun pli opozicia ka* 
raktero, ili travivas nur kelkajn numerojn 
kaj poste oni malpermesas ilin kaj kontraŭ 
iliaj redaktoroj komenciĝas procesoj. Eĉ 
la organo de sendependa sindikato estas 
ĉiutage malhelpata. Antaŭ 2—3 semajnoj 
la polico konfiskis ĝin dum unu kaj sama 
tago en 40 urboj.

800 familioj el unu vilaĝo en Sud* 
Bulgario sendis petskribon al ministro* 
prezidanto Ljapĉev, en kiu, priskribante, 
ke depost 9. junio 1923 (kiam la faŝistoj 
faligis Stambolijski) ĝis nuna momento 
ili estas konstante turmentitaj; ili petas, 
postulas efektivan amnestion al iliaj prok* 
simuloj — malliberigitoj kaj elmigrintoj 
kaj por si mem — garantion de ilia vivo. 
La respondo de tiu ĉi peticio ne estas 
konata ankoraŭ, sed certe ĝi restas sub 
Ia tapiŝo, kiel ĉiuj similaj.

Anna Kadma, fama bulgara verkistino 
kaj fondintino de kelkaj gravaj organiz* 
ajoj, forkurinta lastatempe Parizon, enpresis 
en la franca gazetaro alvokon al la tuta 
eŭropa socio, kiu finiĝas jene: “Plej granda 
teroro regas nun en mia lando. Se Cankov 
foriros, alia estos starigota sur lia loko 
de 1’ oficiroj kaj li devenos de sama partio, 
formita per la regna ŝtato. La ministroj 
povas foriri, tamen la tiranio restos. Kon* 
traŭ la forto de 1’ oficiroj, macedonoj kaj 
vrangelistoj ’) — ĉiuj armitaj ĝis dentoj, 
la popolo neniel povas kontraŭagi."

Kompreneble, pro tiu alvoko la regist* 
aro ekkomencis proceson kontraŭ Ia su* 
prenomita verkistino — laŭ la leĝo de 
regna defendo.

La bulgara popolo, suferanta samtempe 
sub Ja akra ekonomia krizo kaj senlima 
blanka teroro estas batita kruele, sed dis* 
batita — ne ankoraŭ. En ĉi punkto la 
opinio de Anna Karima estas (ute mai* 
ĝusta. Ĉar la klaskonscienco ne estas 
ankoraŭ neigita, internaj fortoj bolas en 
la popolamasoj, al la faŝistaj perfortoj ili 
respondas kun kontraŭago. Interesan bild* 
eton de T popolamasa humoro prezentas 
la okazintaj dum februaro elektoj en 
72 urboj. Ministroj, deputitoj de regpartio, 
urbestroj kaj ĝendarmoj agitis, arestis kaj 
batis samtempe ĉiun malamikon de la

J) Rusaj blankuloj de armeo de Barono 
Vrangel.

registaro kaj — malgraŭ tiu neaŭdita 
teroro la registaro ricevas nur 72 000 de 
1’ voĉoj, aŭ 40 o/o kaj la opozicio — 108 000; 
aŭ 60 o/o.

Estas klare, ke malgraŭ la teruraj kaj 
senhomaj rimedoj, kiujn uzas Ia sangaj 
bulgaraj faŝistoj kontraŭ Ia laboristoj kaj 
vilaĝanoj, celante nuligi ilian klaskonscion 
kaj agpovojn s— ili restos nevenkeblaj. 
Novaj bataloj staras antaŭ la bulgara prolet- 
aro — proksimaj kaj grandaj. La burĝaro 
mem hakas la branĉon, sur kiu ĝi staras. 
Ĉar la blanka teroro estas certa antaŭiro 
al tiuj novaj revoluciaj bataloj, kies fino 
povas esti nur unu: nepra venko de 
1’proletaro. — Paŭlo-Nikoloviĉ.

Laborista logejKonstruado 
en USSR

Rerigardante al rezultoj de la lasta kon* 
stru-febro, okazinta dum pasinta somero 
en ĉiuj grandaj centroj de USSR ni kon* 
vinkiĝas, ke devizo de loĝejkonstruado por 
laboristoj devas esti ne flikado de niaj 
loĝejbezonoj, ne ekstera blankigo de 
fasadoj kaj kolorigo de tegmentoj, ne 
konstruado de apartaj dometoj, ekzisteblaj 
ne pli, ol dum tri ĝis kvar vintroj, sed 
konstruado, pli ĝuste — po ioma kreado 
de la tutaj urboj — ĝardenoj aŭ komence, — 
urbpartoj ĝardenaj, konstruitaj konforme 
al lastaj atingoj de tekniko.

Ĉi ideo, kiel ni ekvidos iom poste, 
enhavas nenion fantasiegan. Ja estas el* 
spezitaj dum jaro 1925 por komuna kon* 
struado, laŭ la plej neplenaj informoj ĉirkaŭ 
90 milionoj da rubloj. Se oni proksimume 
kalkulus en kiom da urboj, kia kvanto da 
grandaj regionoj estas alikonstruebla laŭ 
nova tipo — tiam sendube oni ricevus 
tre solidan sumon.

La plej unua el urboj taksintaj la tutan 
valoron de ĉi ideo estas Leningrado. Dum 
ĉi jaro leningrada gubernia komitato per 
kunhelpo al koopera konstruado de labor* 
istaj loĝejoj, anoncis unue en USSR kon* 
kurson de projektoj de novtipaj domoj, 
dediĉataj speciale por laboristoj. La celo 
de ĉi konkurso estas evidentigo de tia 
tipo de domo, kiu samtempe enhavas 
reptilon de nia nova sociordo, konformus 
al naskiĝanta nova moraro, respondus al 
postuloj de arto kaj arkitekturo, laŭ kon* 
strukcio estas la plej simpla kaj malkara.

A
Ciu el tiaj domoj laŭeble devas enhavi 

komunan manĝejon, klubejon, tollavejon, 
infanejon kaj ambulatorion, kaj en grandaj 
domoj estas necesaj: filio de kooperativo, 
biblioteko, kino kaj Radio.

La konkurso evidentigis interesajn, pro* 
jektojn, kiuj estas realigotaj dum estonta 
konstrusezono. Parto de la projektoj estas 
tiaj, kiaj havas senduban valoron je tut* 
monda skalo. Atenti ĉi flankon de la 
nova laborista moraro —kreon de urbpartoj* 
ĝardenoj, konstruitaj konforme al lastaj 
teknikatingoj estas problemo de sekvonta 
konstruo-sezono. Mez-Aziano (K Koblo?.)
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PRO MIZERO ŜI PERDIS ĈASTECON
Ŝi sidis sur ŝtupoj de l9 luksa palaco 
Kun brus t' sekiĝinta pro longa malsa?, 
ŝi petis almozon sur stratoj, sur placoj, 
Sed homoj mokante paŝadis en stra? .

Ŝi vivi deziris, sed vivo ne volis 
Ekhelpi eĉ fojon dum peza luktad9.
Nur ven? per hararo fraŭlina petolis 
Kaj kisis la lipojn de ŝi, kiel fra?.

Brilegis palaco kaj ludis muziko 
Feliĉe kaj ĝoje, sen baro, sen lim9,
Sed frost9 ŝian korpon eniĝis fortika 
Sur nigra, malvarma, malluma pavia?.

“flo, senlaboreco! Ho, vi, malbeninda! 
Ĝis kiam vi estos venkanta en viv9?“ 
Ŝi kriis kaj ploris fraŭlin9 kompatinda 
Kaj larmoj fluetis al ŝtona pavimi.

aHej, vi, belulino, por nokto—kvin kro noj, — 
Ĉu estas konsenta ekiri vi min?" —
La vortoj el nok? kvazaŭ paf el kanonoj 
En korpon, en kapon ekbatis tuj ŝin.

Jen ŝi ekleviĝis, foriri komencis.
Denove aŭdiĝis ekkri' apud ŝi: 
“Mi ĉiam bonege per mon9 rekompencis, 
Do, prenu dek kronojn kaj iru kun mi.“ 

Knabi n ŝanceliĝis, eĉ perdis ŝi spiron: 
“ Tri tagojn jam sidas sen pan' famili9! .. 
“Hontinde! Terure!'1 ... Sed fine ŝi viron 
Aliris kun treni9 kaj ekpuŝis kun li.

En ĉambro malpura, en ia gastejo 
Ŝi perdis ĉastecon dum tiu-ĉi nok?.. .
Matene kun ploroj ŝi iris loĝejon, 
Li ŝin akompanis kun rido kaj mok9.

Burĝaĉ9 malbeninda! Ne konis li veron, 
Ke monon alportis ŝi al famili9
Kaj poste foriris kaj urba rivero • '
Forglutis la veron pri ŝi kaj pri li.

Denove — matene ... T alia... la tria... 
Ŝin vane atendas gepatroj al si...

Ho, kiam vin, burĝoj, el mondhistorio 
Forĵetos por ĉiam la revoluci9?

Originale verkita de /?. Nikolskij (5241).

Prostitucio en Hindio
Fragmento el abomenaj maldecajoj okazantaj 

en britaj kolonioj

En la urbo Bombaj (Hindio), sur Ia strato 
Grent-Roud sub la senpera observado kaj 
kontrolado de grandbrita polico, sub la 
flago de lia reĝa moŝto Georgo, 
estas enestigitaj ferkaĝojn naŭ- 
cent (900) nudigitaj virinoj. 
Meze de la strato moviĝas tra- 
mo; ambaŭflanke, envice, estas 
disponitaj la kaĝoj. En ĉiu po 
ses virinoj estas fermitaj. Plej- 
parte — hindinoj kaj japaninoj. 
Sed estas ankaŭ franc-, german-, 
ruman- kaj rusinoj. Malestas 
nur anglinoj kaj amerikaninoj. 
En ĉiu kaĝo staras po du mal- 
puraj litoj. Malofte — unu. Al la 
kaĝoj seninterrompe alvenadas 
pasantoj; ĉirkaŭrigardas elekt- 
ante. Kiel en menaĝerio. Ne. 
Kiel en viandbutiko. Se plaĉas, 
ili ŝovas tra la krado kvar 
aŭnojn, observisto malfermas, 
lasas vizitantojn eniri al pro- 
stituistino. Kaj ĉio cetera oka-

zas ĉi-saniloke, antaŭ la publiko, staranta 
ĉe la kadroj. Dum sabatoj antaŭ la kaĝoj 
— longaj vicvostoj. Staras hindoj, ĉinoj, 
maristoj — por ricevi virinon por kvar aŭnoj. 
Sed ne anglinon! Anglio estas reprezenta 
ata per policano, observanta ordon en la 
vicoj kaj forkondukanta en la policejon

A
pro falsa arĝentmonero. Ci-abomena fakto 
estas atestata de multiuj, ĉar la tuta loĝ- 
antaro de Bombaj ĝin konas; tamen “nek 
unu bonmora, konservativa aŭ liberala 
jurnalo en Londono neniam skribis eĉ unu 
linion pri tiu-ĉi koĥnaro“. — Ĉar la fakto 
estas tre demonstrativa rilate al konduto 

de imperialistoj kaj ilia gazetaro 
multe blufanta kaj mensoganta 
pri aliaj landoj, estus utile ricevi 
jescertigojn kaj detalajn pri- 
skribojn laŭ esenco de 1’okazo 
de k-doj, konantaj ion pri ĝi 
kaj precipe SAT-anoj el Bom- 
baj mem. Ties komunikojn 
ni kore dankas kaj enpresigos 
ilin en alilandaj presorganoj, 
kiel nerefuteblan pruvon unu- 
flanke, de 1’ kapitalista reĝimo 
kaj duaflanke, de 1’vereco de 
la laborist-kamparana gazetaro, 
demonstrante pliafoje tutan sig- 
nifon de Esperanto, kiel utilega 
trakondukilo de solidareco la- 
borulara.

El “Iskrej Kooperacio" 
Tradukis N. Fedoro? 

SAT-ano 3736

(La kliŝojn afable pruntis al ni “Labour \Voinan'', kiu faris ilin laŭ la originalaj fotoj, faritaj ile T. Johnston M. P. dum sia vizito eu Hindujo lastjaran. Red.)
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Idilio senigita de ĉarmo
“28. Oktobro" alportis bildeton de 
Bratislava urbanguleto kun rimarko, 
ke eĉ Bratislava havas interesajn 
kaj idiliajn urbanguletojn kiel Praha.

Kiam mi vidis sur la bildeto Ia idiliajn 
dometojn, konstruitaj ĉe la ambaŭ flankoj 
de Ia strato, kondukanta de hebrea kvar- 
talo en Bratislava al Schlosberk, viviĝis 
en mia penso rememoro je neidiliaj vid- 
aĵoj, kiujn mi en tiuj ĉi idiliaj dometoj 
vidis dum trarigardo kun bratislava urba 
fizikisto d-ro Kovaĉ.

Unu dometo. Korto kiel manplato. Sur 
la ŝtupetaroj koncize faritaj laŭ modelo 
de kokoŝtupetaro, ni grimpas en iun ka- 
vernon kokejsimilan. Kion ni faros en la 
kokejo? — mi demandas min mem. Kurb- 
igitaj ni eniras. Aĉa ejo P/2 m longa, 
1 m larĝa kaj 1 V2 m alta estas kuŝprepar- 
ita per ĉifonaĵo kaj servas por homa loĝ- 
ado. Loĝas tie ĉi almozulino, kiuj per la 
almozo devas pagi al la domposedanto 
100 kĉ. (sumo grandega por ĉi ejo. Rim. 
de tradukinto) pomonate por ĉi “loĝejo".

Alia dometo. De ekstere teretaĝo, kaj 
oni ne komprenas, kiel tio estas ebla, ke vi 
malsupren iras en Ia unuan, duan kaj fine eĉ 
en la trian etaĝon. Ĝi estas konstruita 
en iama kastela fosego. Loĝas tie ĉi 
bratislava malriĉularo. Tio ne estas loĝ- 
ejo, tio estas turmentejo en kiu maturaj 
homoj estas turmentitaj de nekalkuleblaj 
malsanoj, el kiu Ia tuberkulozo (ftizo) 
plirapidigas ilian vivtragedion kaj kie la 
infanoj post nelonge mortadas je spinito, 
rakito kaj aliĝanta pulmoftizo. Malriĉa 
ŝuisto montras al ni sian infanon. (Tri 
estis jam mortintaj.) Ĝi estas sesjara, 
sed ĝi ne povas je la piedoj stariĝi. La 
spino ruĝa de febro ŝveliĝis kaj ekstariĝis 
tiel, ke tio aspektas kvazaŭ sub la haŭto 
de la infano troviĝas rompajeto de timono. 
Eĉ al la doktoro, kutima rigardi al morto 
kaj suferoj ĉiutage en okulojn, eliras la 
larmoj. Li ne hontas pro tio. Kaj mi 
pensas: “Kiam la kompatinda morto fin- 
igos suferadon de ĉi infano? Ni eniras 
“loĝejon“ en kiu tiu kaj aliaj familioj loĝas. 
Estas tie krepusko, preskaŭ mallumo. 
D-ro Kovaĉ prenas mian manon almetante 
ĝin sur la muron. Fluas sur ĝi rivereto 
de akvo. En la ĉambraĉo estas tiel mal- 
sekece kaj ŝimo tiel akre malbonodoras, 
ke la pulmoj kuntiriĝas, kvazaŭ ŝtonego 
estis metita sur ĝin.

Denove ni eniras alian “loĝejon". Ni 
estas devigataj stari inter Ia pordo. En 
ĉi ejo estas unu lito, unu ŝranko kaj kvar 
homoj. Nun restas ne tiom da Ioko, ke 
oni povu tie starigi almenaŭ seĝon. La 
ejo ampleksas 200 X 160 X 200 cm. Du 
homoj dormas sur la lito, unu en la strat- 
eto kaj unu sub la lito. Plafono estas 
akvumigita, la akvo elfrapis truon kaj 
vi vidas bluan ĉielon, ĉar eĉ la tegmento 
estas difektita kaj la homoj diras: “Oni 
bone dormas tie ĉi dum bela vetero, sed 
kiam pluvas aŭ neĝas, pluvas rekte sur 
nian liton. Tiam en nokto ni ne povas dormi. 
La domestro ne volas ripari la tegmenton 
kaj ni sen lia konsento ne povas tion fari."

Ni vidis multajn kaj multajn vidindaĵojn 
en ĉi dometaĉoj idilie aspektantaj por tiu, 
kiu ŝatas rigardi ilin de ekstere, sed en 
panoptikon en kiu skrupule kaŝita estas 
ia homa mizero kaj senpoveco kaj kiu 
estas trasorbita de suferado de mizerulo 
Ii ne ekrigardas.

En la korto estas la alia dometo alglu- 
ita al estinta kastela muro. Sur la teg- 
mento postrestas nur kelke da pajlofaskoj, 
inter ambaŭ dometoj estas nur tre mal- 
Iarĝa strateto en kiu amuzas sin duonnudaj 
infanoj. Senvole trudiĝas al vi la penso 
ĉu la okuloj de 1’ malgravaj kaj malpuraj 
infanoj tolerus la sunan lumon. Ĉiun ilian 
ripon oni vidas kaj la vangostoj elstaras, 
lli amuzas sin en koridoreto, kiu signifas por 
ili eble la tutan mondon. Sed eĉ ilia 
ludo estas iel senviveca. Oni vidas, ke 
amuzas sin tie ĉi infanoj^tre malsanaj.

Ni eniras internon. La fenestro, tra 
kiu povus almenaŭ iom da lumo trapenetri 
estas surgluita de papero. Vitron ĝi ne 
havas. Poŝelektra lampeto de d-ro Kovaĉ 
lumigas ĉi tombon.

Ligna kofro, disfaliganta lito kaj vest- 
hokaro estas la sola meblaro, kiun vi tie 
ĉi trovas. Amaso da ĉifonaĵo sur la lito, 
ne bele disetenditaj, ekmovigis. Kuŝas 
tie homa estaĵo. Ĝi parolas kun ni, kaj 
tusante ĝi kraĉas en ĉifonaĵon. Je unua 
rigardo, vi tuj eĉ ne estante d-ro ekscias 
je kio la estaĵo suferas. Kaj ankaŭ vi 
povas precize diveni kiel longe tio daŭros, 
ĝis oni ĝin — mizerulon — el tiu ĉi ejaĉo 
elportas rigidan. Ĝi tamen timas, kvan- 
kam ĝi povas nenion perdi. Ĝi aŭdis 
ion pri deprenado de la loĝejoj. Kaj 
ĝi pensas, ke ĝia loĝejaĉo iun interesus. 
La najbarinoj al ĝi diris, ke se ili estus 
de ofica ordono elloĝejigitaj, la infanoj 
irus al la orfejo.

Tiajn kaj similan bildeton vi trovos en 
tuta strateto, kondukanta de Zidovska 
(hebrea) kvartalo (en kiu ne estas tio multe 
pli bona) al Schlosberk. Kelke da nove 
konstruitaj dometoj faras escepton.

Nu, ĉu tio ĉi ne estas idilio, kion oni 
vidas sur multaj bildetoj, kiel montriĝis 
al la raportanto de "28 Rijen“ (Oktobro) 
kaj fine kiel montriĝas eĉ al ĉiu, kiu ĉi 
belan strateton vidas, nek ekpasinte en 
iun loĝejon, senigita de sia ĉarmo tuj 
kiam ni konas la neidilian vivon de homaj 
estaĵoj, kiuj estas kondamnitaj loĝi en ĉi 
“idiliaj“ domaĉetoj. El ĉeka Pravo Lidu“ 

(Rajto de Popolo) tradukis Jos. Sedzimir.

La belgaj faŝistoj ce la laboro
IRH. — El Bruxelles oni skribas: Post 

faŝista kunveno, en kiu okazis senhontaj 
dparoladoj kontraŭ la ministroj kaj la so- 
cialistaj gvidantoj, faŝistoj renkontis hazarde 
la ministron por eksteraj aferoj, Vander- 
velde, kiu estis sen iu ajn akompananto. 
Ili ĉirkaŭis lin, insultis kaj eĉ atakis lin per- 
forte. De malantaŭe oni tiris lian ĉapelon; 
krom tio li ricevis kelke da batojn. Tre 
energie li defendis sin, ĝis venis la polico. 
Flanke de la prokuroro estas komencita 
tuja esplorado. Trad. 4230.

Ruĝarmeana saluto al la 
laboristaro tutmonda

Hodiaŭ, en la plej granda tutmonda pro- 
letaria festotago, el muroj de la granda lern- 
ejo — ruĝarmeana kazerno, ni sendas al la 
laboristaro tutmonda nian fratecan saluton.

Hodiaŭ sur stratoj kaj placoj en ĉiuj 
urboj, en ĉiuj anguletoj de la grandega 
Sovet-Unio junaj ruĝarmeanoj faras sian 
militjuron, sian “Solenan Promeson14 ĝis 
la lasta guto de sango defendadi proletari- 
aron ĉlulandan.

Jen kion diras ĉiu ruĝarmeano dum la 
Solena Promesado:

“Mi, filo de laborula popolo, civitano 
de Soveta Socialista Respublika Unio, mi 
prenas nomon: batalanto de Laborist- 
Kamparana Ruĝa armeo.

Ĉe okuloj de laboristaro sovet-unia 
kaj la tutmonda mi deklaras min devigita 
porti tiun-ĉi nomon honestece, konscience 
ellernadi militstudadon kaj kiel pupilon de 
la okulo, zorgi popolan kaj armean hav- 
aĵon de malboniĝo kaj detruado.

Mi deklaras min devigita firme kaj ne ŝan- 
celiĝante plenumi revolucian disciplinon kaj 
senkontraŭdire plenumadi ĉiujn ordonojn, 
ricevotajn de komandantoj, starigitaj per 
potenco de Laborist-Kamparana registaro.

Mi deklaras min devigita gardi min mem 
kaj miajn kamaradojn de ĉiuj malbonagoj, 
hontigantaj kaj humiligantaj Indecon de 
la civitano sovet-unia kaj ĉiujn miajn 
agojn kaj pensojn alceligi al grandega 
celo — liberigo de I’ tuta laborularo.

Mi deklaras min devigita tuj post la 
unua alvoko de la Laborist-Kamparana 
Registaro elpaŝi por defendadi sovetan 
regadon kaj dum batalo por Unio Soveta 
Socialista Respublika de ĉiaj atakoj kaj 
atencoj flanke de ĉiuj ĝiaj malamikoj, por 
socialismo kaj frateco de popoloj ne ŝpari 
miajn fortojn kaj eĉ la vivon mem.

Se pro malbona intenco mi rompos 
tiun-ĉi mian solenan promeson, — do estu 
mia sorto — ĉies malestimego kaj punu 
min severa mano de 1’ revolucia leĝaro.14 

jen kiel juras hodiaŭ, 1. Majo niaj ruĝ- 
armeanoj. Ni scias, ke en aliaj landoj dum 
tiu-ĉi tago bajonetoj kaj pafiltuboj soldataj 
estas starigitaj kontraŭ la laboristaro. Sed 
niaj ruĝarmeanaj bajonetoj kaj pafiltuboj 
hodiaŭ, kiel ĉiam, estas starigitaj kontraŭ 
niaj klasaj malamikoj — kontraŭla burĝaro 
kaj ili ĉiam estas pretaj morlfinigi ĝin.

Ni estas ne nur simbolo de la revo- 
lucia batalo. Ni kunigis en nia laboro 
ruĝarmean signon — kvinpintan ruĝan 
stelon kun signo esperanta — kvinpinta 
verda stelo. En nia militregiono estas 
pli, ol 300 ruĝarmeanoj — esperantistoj 
kaj en la tuta Ruĝarmeo — ĉirkaŭ 1000. 
Ni portas sur pintoj de niaj bajonetoj ne 
nur klasan venĝon sed ankaŭ proletarian 
unuecon, kulturon kaj pacon estontan. Kaj 
per internacia proletaria lingvo ni hodiaŭ 
tutkore salutas proletariaron tutmondan.

Komisiite de ruĝarmeanoj-esperantistoj 
sekretariaro de ruĝarmeana sekcio.

R Nikolskij (5241).
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Vla SAT-KONGRESO I
EN LENINGRAD

5.-10. augusto 1926

2.KOMUNIKO
KONGRES-KOMITATO

Gek-doj: Kockin, Lisicin, Podkaminer, Sem- 
jonova, Urban.

KORESPONDADRESO:,
K-do S. Podkaminer, Petropavlovskaja 4, 

kv. 34, Leningrad — Sovetio.
KOTIZO: Egala al ia jara SAT-kotizo.

ALIĜILOJ
Skribu la nomon, antaŭnomon, adreson, pro- 
fesion, partitendencon, n-o de SAT-matrikulo, 

aktiva aŭ pasiva, membrecon.
Sendu aliĝilojn kaj kotizojn al k-do Lerch- 

ner, Leipzig O 27, Colmstrasse 1, aŭ al k-do 
Glodeaii, 23, Rue Boyer, Paris XX.

Sovetaj gek-doj sendu al k-do S. Podkaminer 
laŭ supremontrita adreso.

Pri Unuiĝismo
Pri la konfuzo en Eŭropo de la esprimoj 

uzataj kiam oni parolas pri diversaj sist- 
emoj de unuiĝismo, mi volas diri, ke mi 
tute konsentas al la opinioj, esprimitaj de 
kamarado 1100 en sia artikolo “Senn“ 
n-ro 66, titolita “Fak-Unuiĝismo kaj Fak- 
Unuiĝismo”.

La temo aperas ĝustatempe, ĉar ĝi 
estas tre grava kaj devas klarigi tuj. Fak- 
Unuiĝismo estas nur alia nomo por meti* 
unuiĝismo, en kiu la laboristo estas or- 
ganlzita laŭ la iloj, kiujn li uzas. Ĝi estas 
la malnova unuiĝismo, kiun la kapitalistoj 
jam ne timas.

La nova unuiĝismo estas la industria 
unuiĝismo; en kiu la laboristo estas or- 
ganizita laŭ la industrio en kiu li laboras.

La kapitalismo estas nun pli potenca 
ol iam antaŭe kaj ĝi nuntempe prepariĝas 
por sia lasta batalo kontraŭ la laborista 
aro. Se ĝi gajnos la batalon estos pro 
tio, ke la laboristoj ne scios uzi la plej 
fortan armilon, la industrian unuiĝismon. 
La batalejo ne estos sur Ia politika kampo 
sed ĝuste ĉe la produktejo. Dum la ka- 
pitalistoj regas, ekonomie, la politika agado 
estas por ni senvalora. Kiam ni regos 
ekonomie tiam ni regos sur la politika 
kampo kaj ĉie.

Por pruvi, ke la meti-unuiĝismo ne taŭgas, 
nur rigardu la unuiĝojn laŭ tiu plano, 
kiujn la kapitalistoj mem organizis por 
malplifortigi la novajn unuiĝojn. En Usono 
dum la lastaj jaroj la nieti-unuiĝoj preskaŭ 
neniam gajnis strikon, je la fervoja in- 
dustrio ili havas 16 unuiĝojn anstataŭ 
nur unu kiel ili devas havi. je 1922 ses 
el tiuj unuiĝoj strikis tre forte, sed kiel 
antaŭe ili malgajnis. Dum la striko la 
aliaj dek unuiĝoj laboradis tre fidele por 
la kompanioj. Kia sensencaĵo! Kion fari? 
Almenaŭ, ni povas studi la problemon de 
la unuiĝismo inteligente kaj ne uzi kon- 
fuzajn esprimojn.

La meti-unuiĝismo aŭ ŝanĝiĝos mult- 
ege, aŭ ĝi malaperos, antaŭ la lasta ba- 
talo. Dume industria unuiĝismo antaŭen! 

SAT-ano /781.

Tutblankrusia Konferenco 
de SEU

(Okazos 23.—-24. majo 1926 en Minsk.)

Konferenc-Komitato: Dim. Sneĵko, Jan 
Klys, K- Peterleiter.

Adreso por leteroj kaj salutleteroj, tele- 
gramoj: Minsk, poŝtkesto 33, konferenc- 
komitato.

23. majo, matene 11 horo: okazas kun- 
sidoj de sekcioj instrua, organiza, laborist- 
korespondada, kaj profesiaj sekcioj de in- 
struistoj, militistoj, medicina, junulara k. a.

Vespere 7 horo: okazos solena malfermo. 
Salutoj.

10.30 horo: koncert-spektaklo esper- 
anta.

24. majo, matene 9 horo: laborkunsido.
1. Raporto de CK-SEU.
2. Raporto de BCO-SEU.
3. Raporto el lokoj.
4. lnternacia interligo per Esperanto.

Vespere:
5. Organiza demando.
6. Elekto en BCO-SEU kaj delegitoj por 

SEU-kongreso.
7. Informraporto pri SAT-kongreso.
8. Diversaĵoj.

Solena fermo.
Poste kunsido de nova C-Oficejo.
Al eksterlandaj Esp.-organizaĵoj ni sendas 

nian inviton por partopreni konferencon. 
Ankaŭ ni atendas alsendon de salutleteroj, 
telegramoj. Dum konferenco okazos ekspozi- 
cio de Esperantaĵoj, nacilingvaj ĵurnaloj, PI, 
ricevitaj el ĉiuj landoj. K-doj sendu!

Por konferenc-komitato 
Dim. Sneĵko.

La kongreso
de Holanda Kom. Partio

okazos en Amsterdam la 22. 23. 24. majo 
ĉi jare. K-doj, la komunistaj rondoj, parti* 
gvidantoj, tre favoras al Esperanto. Antaŭ- 
nelonge en la organo de l’partio “De 
Tribune", en la ĉefartikolo, priparolanta 
Ia organizon de delegacio de holandaj la- 
boristoj al Sovetio, oni eĉ parolis pri 
Esperanto, kiel pri ilo, kiun la delegacio 
povus uzi (pro nekono de la rusa lingvo) 
por senpera interrilato kun rusaj laboristoj 
kaj kamparanoj. IRH jam praktike aplikas 
Esperanton. Do la afero jam moviĝas . .. 
Kaj nun, la kongreso de la partio, (en 
bonega okazo por la kamaradaro esperant- 
ista montri al la laboristaj rondoj ne- 
esperantistaj la taŭgecon de Ia lingvo! 
Jen, helpu realigi la deziresprimon, ke Esp. 
estu interkomunikilo de la delegacioj: 
Propagandu en viaj partioj kaj profunuiĝaj 
sekcioj (precipe komunistaj) per instigo 
sendi esperantlingvan salutleteron aŭ tele- 
gramon al la kongreso. Klopodu! Aparte 
rusajn k-dojn ni instigas por fari tion.

Venu grandare la leteroj!!
La adreso por la leteroj estas: Al la 

kongreso de Holanda Komunista Partio, 
Amstel 85, Amsterdam, Holando.

M. Harmsen, N. Karotam (Aalsmeer).

Kongreso 
de socialdemokrato junularo
Dum Pentekosto en Amsterdam okazos 

internacia kongreso de socialdemokrata 
junularo, al kiu partoprenos multe da 
landoj, tiel ke la kongresanoj havos oka- 
zon renkonti kamaradojn el ĉiuj partoj de 
Eŭropo. Paroli tamen, estos, pro lingva 
diverseco, preskaŭ neeble, kaj tial ni, 
amsterdamaj SAT-anoj, atentigis la estr- 
aron de la nederlanda “Laborista Junulara 
Centro “ pri Ia granda avantaĝo, se Esper- 
anto estus kongresa lingvo.

La estraro tamen ne favoras Esperanton 
kaj diris, ke ĉiu povas paroli en sia propra 
lingvo, ĉar ... helpos multaj interpretistoj! 
Oni imagu la liberan, unuopan “interparol- 
adon“ de la junuloj, el kiuj eble nur parto 
scipovos balbuti “modernan0 lingvon.

Kvankam do la nederlanda estraro ne 
favoras nian movadon, ni tamen kredas, 
ke ĉi kongreso povas esti bonega pro- 
pagandilo por Esperanto. Ja klare ĝi 
montros la neceson de internacia lingvo. 
Tial ni petas ĉiulandajn kamaradojn, ke 
ili ekinterrilatu antaŭ kaj post la kongreso 
kun la naciaj socdem. junularasocioj kaj 
atentigu ilin pri Esperanto, petante fari 
kongresan proponon pri akcepto de 
Esperanto kiel oficialan lingvon por estontaj 
kongresoj.

♦

Al kamaradoj, kiuj intencas partopreni 
la kongreson en Amsterdam, ni petas, ke 
lli komuniku tion al: SAT-grupo Amster- 
dam, Wingerdweg, 1, Amsterdam. Nilnten- 
cas, se eble aranĝi kunvenon k. s. kun 
esperantistaj kongresanoj kaj sciigos ilin 
pri niaj planoj poste. Smabo(594l)

KORESPONDEJO
4639 — Ni ne publikigas vian skrib- 

ajon, ĉar la esenco de via opinio estas 
jam dirita en alia presata. E. K

1188 — Via ironiplena kaj ŝerca verk- 
ajo plaĉis al ni; sed ni tre dubas, ke ĝi 
interesus la legantojn. Memoru, ke vere 
trafa ŝercaĵo estas ĉiam mallonga, — dum 
la via . . .!! — Ni supozas, ke ankaŭ 
ŝercintence vi plenigis vian skribaĵon per 
gramatikstil- kaj aliaj eraroj. E. K.

5764 — Vian manuskripton ni sendis 
al Red. de S. R.

6444 — Manuskriptoj alvenis, unu estas 
tro partitendenca, alia samsenca jam aperis.

“Self-made-man“ — Viaj proponoj kaj 
konsiloj estas parte aprobindaj. Bedaŭr- 
inde troviĝas en SAT multe pli da pro- 
ponantoj kaj konsilantoj ol da plenum- 
antoj. Kial vi mem ne komencas plen- 
umi almenaŭ parton el via programo? 
Ne forgesu ankaŭ unu el viaj konsiloj: 
neceseco tutfunde lerni esperanto.

N. W. F. — Kvankam vi ne estas SAT- 
ano, ni tamen dankas pro viaj rimarkoj. 
Sed kial do vi ne aliĝis por povi influi 
per via voĉo je la orientado de la Asocio?
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Pri la VI. SAT-liongrcso en 
Leningrad

CK de SEU kun granda kontentigo 
akceptis la informon pri la okazonta —
VI. Internacia SAT-Kongreso en Lenin- 
grad dum aŭgusto 1926.

Estas granda plezuro kaj ĝojo por la 
sovetlandaj esperantistoj — renkonti sur 
teritorio soveta siajn eksterlandajn fratojn 
samklasajn kaj samlingvajn.

Unuafoje en Rusio okazos internacia 
Esperanto-Kongreso. Kio ne estis ebla 
en la kondiĉoj de cara reĝimo, persekut- 
anta ĉiun liberan penson kaj ideojn far- 
iĝis realaĵo en la ŝtato laborist-kamparana.

CK de SEU estas certa, ke ĉiuj k-doj 
SAT-anoj sovetlandaj kaj la leningradaj 
kamaradoj speciale uzos ĉiujn fortojn por 
prizorgi bonvenon al la eksterlandaj kama- 
radoj kaj plej bonan aranĝon de la kon- 
greso.

La kongreso okazos dum la unuaj tagoj 
de aŭgusto 1926, kelkajn tagojn post la 
samloke okazonta III. Kongreso de SEU 
(II. Tutruslanda).

CK de SEU esperas, ke tiu intima laŭ- 
tempa interligo de ambaŭ kongresoj hei- 
pos al plia unuigo de fortoj laboristaj 
esperantistaj en- kaj eksterlandaj.

Por la sovetlandanoj tio estas despli 
valora, ĉar plejmulto el ili estas ĝenataj 
veturi al eksterlandaj kongresoj inter- 
naciaj.

Do, se la devo de sovetlandaj kama- 
radoj estas zorgi pri la aranĝo de la kon- 
greso, al la alilandaj kamaradoj restas la 
devo — laŭeble grandnombre viziti la 
kongreson kaj zorgi, ke ĝi fariĝu impona 
manifestado de la laboristklasa solidareco 
tutmonda.A

Ciuj eksterlandaj dezirantoj kaj intene- 
antoj viziti la kongreson jam nun sendu 
siajn aliĝojn kun la kotizoj al la Admi- 
nistrejo de SAT en Leipzig.

La Ekzekutiva Komitato de SAT zorgas 
pri transsendo de la listoj de aliĝintoj al la 
speciala Organiza Komisiono (en Moskvo), 
kiu jam zorgas pri sendo al ĉiu aliĝinto 
de membrokarto kongresa, servonta kiel 
legitimacio por ricevado de la envetur- 
permeso ĉe la sovetaj ambasadoroj kaj 
konsuloj en eksterlando.

Ankaŭ la detaloj pri ricevo de la en- 
veturpermesoj estos siatempe komunikataj.

CK de SEU estas speciale ĝojigita, se la 
kongreso de SAT povas esti samtempe pre- 
zentita al la sovetlanda laboristaro, kiel dele- 
gado de diverslandaj laboristoj al Sovetio.

Estus tre bone, se la kongresanoj per 
helpo de lokaj SAT- kaj laboristesper- 
antistaj. grupoj ricevus mandatojn de lokaj 
profesiaj kaj laboristaj unuiĝoj por konat- 
iĝo kun la vivkondiĉoj kaj problemoj so- 
cialaj en Sovetio.

La intereso de eksterlandaj laboristoj 
por Sovetio estas tiom granda, ke estus 
vere strange, se la SAT-Kongreso ne povus 
esti bonuzata tiudirekten.

Ne necesas iuj gravaj mandatoj de naciaj 
profesiaj unuiĝoj kaj centroj, kvankam 
ankaŭ ĉi-liuj estus utilaj. Estos speciale 

agrable, se la kongresanoj ricevus senpere 
delegateston de la masaj organiz-centroj 
(distrikt-, region- kaj urbaj unuiĝoj, fabrik- 
komitatoj, laboristkooperativoj ktp.).

Ricevo de tiaj mandatoj kaj komisioj 
kelkloke kaj kelkafoje povus esti ligita 
kun certa subvencio de la deleganta unu- 
iĝo aŭ komitato. Tiamaniere povus esti mal- 
grandigataj la elspezoj de la kongresanoj. 
Kaj krome, se certa nombro de la kon- 
gresanoj povos nin informi pri tia paralela 
delegado (al la kongreso de SAT kaj por 
konatiĝo kun Sovet-Unio ĝenerale), 
sovetlandaj SAT-anoj kaj CK de SEU 
povus entrepreni klopodojn ĉe la sovetaj 
profesiunuiĝoj pri aranĝo de certa nombro 
da ekskursoj kaj pri specialaj favoroj al 
la kongreso kaj la kongresanoj. Nia modesta 
kongreso, aranĝota je niaj propraj spezoj, 
povus gajni tiamaniere multon supozeble 
por la kongresanoj povus eĉ esti aranĝ- 
ota speciala ekskurso al Moskvo aŭ aliaj 
centroj sovetaj.

A

Ciuj kongresontoj pripensu tiun aferon, 
entreprenu la necesajn klopodojn kaj in- 
formu la Ekzekutivan Komitaton de SAT 
pri la organizaĵoj kaj unuiĝoj, kies man- 
daton tiucelan ili povas ricevi aŭ ricevas.

Realigo de tiu projekto povos havi 
grandan signifon por nia movado kaj la
VI. SAT-kongreso mem.

A

Ĉiuokaze tio estus plej bona pruvo, ke 
Esperanto estas utiligebla por la celoj la- 
boristklasaj por la unuigo de la laboristoj 
diverslandaj. Ni montrus per tio al la 
vasta publiko, ke Esperanto servas por 
celoj praktikaj.
E. Drezen, Ĝenerala Sekretario de CK SEU.

ŝ KRONIKO ŝ
Anglio
Sheffield. La Brita Ligo de Esperantist-Soci- 

alistoj starigis sian ĉiujaran kongreson ĉe 
Sheffield la 4. aprilo. Elektiĝis por konfirmo 
per baloto: prezidanto M. Starr, sekretario
j. Flower, organizisto J. Sulsky, kasisto C. 
W. Veness, ekzekutivo k-doj Mills, Hodges, 
Walker, Spiller, Clayton kaj k-dino Startup. 
La E. K. de SAT kaj la laborista grupo Oslo 
sendis salutojn. La individuaj anoj estas 
191. Aniĝis grupo London kaj Destrict Co- 
uncil Socialist Sunday Schools, Leyton S. 
S. S., Crystal Palace S S. S. Guildof Youth 
de la Sendependa Laborist-Partio (1LP) nacie 
kaj ĉe Southend, filoj de la ILP ĉe West 
Ham kaj N. E. Ham, Wa1thamstow Youny 
Labour Leagve kaj Workers Esperanto-Club. 
La ĉefaj temoj diskutataj estis disdono de 
ĉiumonata cirkulero, organizo de karavano 
por Leningrado kaj la interrilato kun SAT. 
Kelkaj kamaradoj proponis anstataŭi BLES 
per federacio de SAT-grupoj, sed post longa 
kaj amika diskuto la voĉdono favoris, ke 
ĉiu BLES-ano rekomendinde aniĝu al SAT 
por praktiki Esp-on kaj ĉiu SAT-ano aniĝu 
al BLES por propagandi. La raporto de 
k-do Spiller montris kreskon. Kvar gravaj 
ĉiusemajnaj sindikatĵurnaloj enmetas lecion- 
aron. En preskaŭ ĉiu laborista- kaj koopera- 
tiva ĵurnalo aperis notoj kaj artikoloj pri 
Esp-o. Ĉefuloj laboristaj subskribis gravan 
manifeston (aperis jam en “Senn".). La 
"Daily Herald" ankoraŭ subtenas per en- 
meto de paragrafon du- ĝis trifoje dum 
semajno. SAT-anino pruvis en la “Labour 
Women“, ke Esp-o funkcias bone por ligi 
la virinojn de la tuta mondo. La decido 

ĉe Scarborough de la Laborist-Sindikataro 
evidentigis rezulton de propagando. Jaron 
post jaro en la granda demonstracio en 
Hyde Park (Londono) aŭdiĝas parolado en 
kaj pri Esp-o kiel batalilo en la klasbatalo. 
La NCLC enkondukis korespondkursoj En 
la neŭtrala movado multaj okuloj turnos 
al Britio ĉi-jare. Certe pro reklamo pri la 
gramofonaj diskoj, per specialaj kursoj, kaj 
la Universala Kongreso ĉe Edinburgo pro- 
greso okazas. Per reciproka helpo SAT kaj 
BLES ankaŭ nun kresku pli rapide! (488)

Francio
Lyon. La jarfesto organizita de la Lab. Esp. 

Grupo tre bone sukcesis —- 700 ĉeestantoj. 
2 kurs. komenciĝos tiun semajnon, gvidotaj 
de k-doj ISicollet kaj Roux. H. N.

Holando.
Enschede. K-do Nathans parolis 17. 4. porla 

Unuiĝo de laboristaj Radio-amatoroj per la 
Hilversum’a stacio pri “Esp-o kaj la lab. 
movado", holandlingve.

— Kune kun la 2a Ned. Esp. Kongreso okazos 
eble ankaŭ lab. esp. kunveno. K-doj intene- 
antaj viziti ĉi tiun kongreson sciigu tion 
al k-do G. P.-de Bruin, Wagelerdw. str. 20.B, 
por eventuala aranĝo de SAT-konferenco.

— La verketo “Nur volu" de k-do E. Izgur 
aperis tradukita de “Labesko" kiel felietono 
en kom. tagĵurnalo “De Tribune". G. P. d. B.

Germanio
Leipzig. En la unua laborista klubo estis 

malfermita, post propagandado de kelkaj 
SAT-anoj esp-a kurso. Partoprenas 301ern- 
emaj gek-doj. Ĉi tiu lab. klubo havas, kiel 
la kluboj en Rusio, Lenin-angulon kaj IRH- 
angulon. Nun ni aranĝis esp-an angulon, 
kie ni lokigas sendaĵojn de eksterlandaj 
k-doj, ĉefe de sovetanoj. Pli frue la klubo 
intencis aranĝi ruslingvan kurson, sed nun 
la klubanoj ekkonis, ke Esp-o estas pli utila.

E. G reif (6309).
Sovet-Unio
Minsk. Okazis minska distrikta konferenco 

de SEU kaj rememor-vespero L. Zamenhofa. 
Salutis konferencon k-do Klys^ de BCO 
SEU kaj aliaj k-doj el Pskov, Gorne! k. a. 
Estis farataj raportoj pri laboro BCO SEU 
kaj minska distrikta komitato. Fine oni 
parolis pri taskoj de nova D. K-to, kiu estis 
elektita dum konferenco. Post konferenco 
okazis koncertfako kun esp-a ĥoro kaj SAT- 
sportgrupaj sport-ekzercoj. (603)

Gomel. Okazis gomela gubernia konferenco 
de SEU. Ĉeestis delegitoj el Reĉica, Klincy
k. a. lokoj. De SEU salutis konferencon 
D. Sneĵko. Estis pridiskutataj gravaj de- 
mandoj de Esperanta SEU-laboro en Gomel. 
Fine estis elektita Gom. Gubernia K-to de 
SEU. ‘ .

Saratov. Dimanĉe, 1. aprilo, okazis kunveno 
de iniciativa grupo, celanta organizon de 
la esperanta sekcio ĉe gubernia asocio de 
Radio-amikoj (ODR). Ĉeestis k-doj: Albanov, 
Insarskij, Sajapin, Sariĉev, Savostianov, Se- 
gal, Skrjagin kaj Frolov. Raportis k-do 
Sariĉev. Administrejo de ODR kunsentas 
organizaĵon, ĝi disponigas al la sekcio ejon 
por la kunvenoj kaj supozas enkondukon 
de Esperanto en la programo de Radio- 
instruaj kursoj. Gvidadon de la lecionoj 
prizorgos la sekcio. Krome, flanke de la 
administrejo ODR estas promesita dis- 
aŭdigo de Esperanto per la konstruata 
granda Radio-stacio. Propono de la raport- 
anto pri organizilo aklamita. Kiel sekre- 
tarion de la sekcio estas elektita k-do Sa- 
riĉev, vicsekr. k-do Sajapin, ambaŭ SAT- 
anoj. Decidita vigla propagandado inter 
la saratova esperantistaro de ideoj de Radio- 
amikeco. Senduba jam nun estas duobliĝo 
de la sekcio tuj post la unuaj provoj de 
la propagando. La nova organizajo havas 
precipan signifon, ĉar ĝi fakte estas la 
sola kunigilo de ĉi-tieaj esp-istoj dispolv-
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igitaj post la eksigo de Gubkom SEU en 
jaro 1924. Gi permesas viglan SAT-varb- 
adon kaj jam nun la Radio-amikoj-S AT- 
anoj pritraktis organiziĝon je speciala grupo. 
Provizora korespondadreso de la sekcio: 
Saratov, “Narodnij Dvorecf, Gub. ODR, 
Esperanta Sekcio. Peranto

Smolensk. 21. nov. 1925 en malgranda ĉambro 
de unu el smolenskaj redaktejoj ekkuniris 
12 kamaradoj, el ili — 2 SAT-anoj, 3 SEU- 
anoj kaj 7 novevarbitaj esperantistoj. Tio 
ĉi estis komenco de esperanta laboro en 
Smolensk. Nun pasis 5 monatoj kaj ni 
havas pli ol 600 esperantistojn, inter ili 12 
SAT’anojn (tre malmultaj l — Red.) kaj 50 
SEU-anojn. Jam pli ol 30 gek-doj, komenc- 
intaj lerni esp-on en novembro, nun tute 
memforte korespondas kun eksterlando kaj 
multaj el ili jam gvidas novajn esp. kursojn. 
Ni nun havas en la urbo 18 esp. rondetojn 
en lab. kluboj, lernejoj, ruĝarmeanaj regi- 
mentoj ktp. Ni nun organizis SEU-komitaton 
kaj SAT-ĉelon kaj ni starigis antaŭ ni pro- 
blemon al la Vla kongreso havigi ne mal- 
pli ol 50 novajn SAT-anojn. Ni havas 
grandajn sukcesojn en korespondado. De
1. XI. ĝis 1. IV. ni ricevis pli ol 300 leterojn 
el eksterlando, el kiuj pli ol 100 estis pres- 
itaj en lokaj gazetoj. Samtempe ni liveras 
per artikoloj kaj korespondaĵoj gazetojn de 
Germanio, Aŭstrio, Holando, Ĉekoslovakio, 
Anglio, Svedio, Francio ktp. Per leteroj ni 
estasligitaj kun 14 landoj kaj inter ili eĉ 
kun Ĉinio, Japanio, Usono kaj aliaj mal- 
proksimaj landoj. Dank’ al nia laboro, 
esperanton akceptis kiel oficialan lingvon 
Smolenska Gubernia kongreso de komun. 
junularo, kongreso de laboristkorespond- 
antoj kaj ĉiuj smolenskaj presgazetoj (kvin). 
Nian laboron aprobis kaj esp-on uzas gu- 
bernia profcsiunuiĝa konsilantaro, komitato 
de IRH, gubernia kom. partia komitato k. a. 
Kial ni atingis tiom grandegajn sukcesojn 
post tiom mallonga tempo? Nur dank’ al 
praktika aplikado de la lingvo internacia 
kaj dank’ al tio, ke ni en nia laboro ĉiam 
traktis esperanton ne kiel celon, sed kiel 
rimedon por la proletaria revolucio tut- 
monda. (524J)

La tcrvizito de Jesuo 
dum la Unua de Hajo 

de Sao
Alvenis la tago, malpacience atendata 

de I’ tutmonda proletaro: la Unua de Majo. 
Kelkaj mizeraj sunradietoj enpenetris en 
mian ĉambreton; mi rapide ellitiĝis. Kom- 
preneble mi volis partopreni la majan kun- 
venon kaj pro tio mi unue devis ripar- 
fliki mian standardon, kiu dum la lasta 
demonstrado iom difektiĝis. Do mi sid- 
iĝis, ekflikante sufiĉe mallerte sed sufiĉe 
sukcese. Preskaŭ mi estis finonta, kiam 
subite la fadeno en mia mano strang- 
maniere dikiĝis. Nun ĝi havis dikon de 
ŝnureto, nun de ŝnuro kaj jam mi efektive 
tenis en la mano firman ŝnuregon. Laŭ- 
longc de la ŝnurego mi vidigis miajn 
okulojn rimarkante, ke ĝi direktas supren. 
Kaj subite — strange, strange — mi estis 
tirata ĉielen. Jam mi ŝvebis super la 
domaĉoj de l’ laborista kvartalo, jam mi 
pasis nubojn kaj fluginte tiel kelkan tem- 
pon mi alvenis ĉe la ĉielpordo. La Di- 
sinjoro, kiu min estis suprentirinta akceptis 
min: “Bonan tagon, sinjoro Sao“ li diris, 
“kiel vi fartas?44 Mi respondis, ke mi 
unue ne nomiĝas Sao, ĉar tio nur estas 
pseŭdonimo kaj due mi volonte ekscius

Taŝkent. Junpionirtaĉmento je nomo de Vo- 
lodarski, pere de loka SAT-peranto komen- 
cis viglan esperantolingvan interkorespond- 
adon kun eksterlandaj infanorganizajoj kaj 
apartaj proletinfanoj. La intereso de taĉ- 
mentanoj multe pligrandiĝis post organizita, 
de k-do Koblov (3805), raporto pri Esp-o 
kaj proletesperanta movado — dum ĝene- 
rala kunveno. La kunveno unuvoĉe rezo- 
ludis: ellerni Esperanton, inv Uinte instru- 
iston de loka SAT-grupo, organizi ĉe taĉ- 
mento esperantan rondeton, alligi al ĝi 
pionirojn el aliaj taĉmentoj kaj plivigligi la 
interkorespondadon kun alilandaj kamaradoj.

R. Koblov (3805) 
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=RECENIEJO=
Libroj

Radio-Esperanto de G. Demidjuk. Abocaj 
informoj pri Esperanto por Radio-amatoroj. 
Rusa-esperanta kaj esp.-rusa vortaroj. Eid. 
“La Nova Epoko*. Moskvo. 1926. P. 32. 
Prezo 10 kop.

Laŭvere, “Radio estas la plej granda revo- 
luciulo kaj internaciisto11 (V. Kolarov). Iel 
okazis, ke de unuaj paŝoj de Radio en USSR 
Esperanto fariĝis la lingvo de Radiistoj: parol- 
adoj kaj informoj por eksterlando, Radio- 
kursoj de Esp-o, esp.-lingvaj resumoj en Radio- 
revuoj kaj, fine, oficiala lingvo por internaciaj 
Radio-rilatoj. Eĉ sur la firmtabuloj de novest- 
ablataj Radio-magazenoj aperis ankaŭ Esp.- 
teksto: “Radio por ĉiuj*, malgraŭ laborantoj 
de ili ankoraŭ ne sukcesis bone konatiĝi 
kun Esp-o.

Estas kompreneble, tia grandega intereso 
al la broŝuro de k-do G. Dem. de ĉiu Radio-

pri Ia kaŭzoj de tiu stranga vojaĝo. “Ja44 
diris la Disinjoro44 aŭskultu: mia filo Jesuo 
ekdeziris viziti la teron hodiaŭ pro la 
belvetero kaj tial li bezonas akompananton. 
Ĉar vi nun estis (la Disinjoro diris estis) 
ĉiam bona kristano — vi ja komprenas, 
ĉu ne? Certe, mi komprenis kaj do kune 
kun Jesuo veturis sammaniere teron.

Jesuo nenion diris sed li aspektis an- 
koraŭ tiel, kiel mi lin konas el la biblio: 
mola, ĉioama, obeema ...

Alveninte sur la tero ni vidis multajn 
homojn, portantajn ĉiuj trikolorajn stand- 
ardojn, se mi ne eraras nigra — blanka — 
ruĝajn.

Meze de ili sur monteto staris laŭŝajne 
la ĉefuloj: unu, kies brusto aspektis kvazaŭ 
el lada — pro ordenoj. Alia, nigre vestita 
ridetis humile — hipokrite ludante kun 
kruceto pendanta sur brusto lia. Nobel- 
aro ĉirkaŭis ilin kaj jen la Jade ornamita 
homo ekparoladis:--------— “Pro kio la
mizero? Nur pro niaj malamikoj tie, tie, 
tie kaj tie44 kaj li fingre montris okcidenten, 
suden, norden kaj aparte aplombe orienten. 
“Tie preparas sin elsuĉantoj, kiuj pereigas 
nian patrion44 li kriis. Tuta la popolo 
aklame vokis pugne minacante: “Teren 
niaj malamikoj! Vivu nia lando! Vivu 
nia standardo44!

amatoro, jam kutimiĝinta konsideri Esp-on, 
kiel sian propran Radio-lingvon.

La enhavo de T broŝuro: Antaŭparolo kaj 
Enkonduko. Aboca konigo pri Esp-o Radio- 
amatoron. Du artikoloj esp.-lingvaj kun laŭ- 
liniaj vortaretoj kaj skemoj: “Skemo de unu- 
valva ricevilo* kaj “Simpla ricevilo kun akuta 
agordo*. Mallonga esp -rusa vortareto. Rus- 
esp-a vortareto. En “Aboca konigo pri esp-o“ 
la aŭtoro, laŭ ekzemplo de l’ frazo: “Allo, 
allo, allo! Parolas Moskva Centra Radio- 
telefona Stacio je la nomo de Komintern per 
la ondlongo 1450 metroj*, tre lerte konatigas 
pri elementoj de esp-a gramatiko. La vortar- 
etoj estas bonaj kaj tute taŭgas por celoj de 
ĉiu Radiisto. A. Tomo

Lingvaj respondoj (plena kolekto) de D-ro 
L.L. Zamenhof. Eldonejo: Esperantista Centra 
Librejo, 51, rue de Clichy, Paris (IX). For- 
mato: 21 X 15 cm. 94 pĝ. Prezo: 5 fr. fr. 
kaj 7,50 fr. sur pli bona papero.

Tiuj respondoj jam aperis en kelkaj gazetoj, 
de la jaro 1889 ĝis 1912. Sed kompreneble 
la koncernaj gazetoj haveblaj nun ne estas. 
La C. L. faris do al la tuta esperantistaro dank- 
indan servon, kolektante kaj eldonante libro- 
forme la valorajn dirojn de la aŭtoro de nia 
lingvo.

La plena kolekto entenas 119 respondojn 
pri plej diversaj demandoj. Estas evidente 
neeble analizi tian verkon en recenza noto. 
Ĉiu respondo ja povus liveri temon por longa 
diskutado. Ni do kontentiĝu farante kelkajn 
citojn por montri la spiriton laŭ kiu Zamen- 
hof respondis al la demantintoj. En la Revuo 
(1910) li diris interalie: “. . . miaj respondoj 
devas esti rigardataj kiel opinioj absolute 
privataj; fari oficialan decidon pri tiu aŭ alia 
duba lingva demando havas la rajton nur nia 
Akademio, post interkonsiliĝo kun la tuta 
Lingva Komitato.

“Oni tamen ne malkomprenu min. Mi tute 
ne apartenas al tiuj personoj, kiuj dezirus, 
ke la Akademio donadu al ni kiom eble pli 
da decidoj. En lingvaj demandoj ĉiu super- 
flua “decido* katenas, kaj ni devas esti kun 
ĝi tre singardaj; “decidojn* oni devas fari 
nur en okazoj de efektiva/kaj senduba ne- 
ceseco!u

Ŝajnas, ke Ia Akademio forgesis tiujn saĝajn

lli svingis entuziasme la flagojn, dum 
la nobelaro dece ridetis . . .

Jesuo miris — “malamikoj tie kaj tie?“ 
Li turnis ĉiudirekten la kapon. Ĉu ĉiuj 
homoj ne estas fratoj? Kaj indigne li 
kriis al la nobelaro: “Vi, vi estas la 
malamikoj!44 Jam li alpaŝis al la krucet- 
portanto. Se mi retenis lin, marŝigante 
lin alidirekten . . .

Sur la ĉielo nubetoj gaje migris kaj 
Jesuo, enpensiĝinte reve fiksis la okulojn 
sur ilin. Tutblanka nubeto kvazaŭ montris 
al ni la vojon kaj ni, Jesuo kelkajn paŝojn 
antaŭ mi, sekvis ĝin. Subite homo tenanta 
subbrake pafilon haltigis nin: “Haltu, kien 
vi volas? Pasporton?44 Jesuo demande 
rigardis min. “Jes, jes44, la homo diris, 
“ĉi tie estas limo de fremda lando. Vi 
do ne rajtas transiri ĝin sen pasporto.44 
Jesuo rigardis la nubeton, kiu plue flugis 
trans la limo, hezite, sed certe. Mi provis 
persvadi la gardiston permesi la transiron 
sen pasporto. Finfine mi sukcesis.

En ĉi tiu “fremda" lando ni observis 
tute la saman: aliaj homoj svingantaj 
ankaŭ trikolorajn flagojn, lli pugne minacis 
al tiuj, kiujn ni jus forlasis. Ree mi vidis 
la nobelaron aplombe parolantan. Kaj 
same ni spertis ankoraŭ en multaj aliaj 
landoj. Jesuo mirigite kapskuis ... (Daŭrig.) 
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parolojn, kiam ĝi “decidis" malpermesi la 
uzadon de io ĉe landnomoj . . .

Jen alia cito: . ĉiufoje, kiam ni sen
timo de malkompreniĝo povas doni al la 
uzanto liberecon, ni devas tion ĉi fari kaj 
permesi al ii uzi laŭvole diversajn formojn 
(se ili nur ne estas kontraŭ la leĝoj de nia 
lingvo aŭ kontraŭ la logiko aŭ komprenebl- 
eco), anstataŭ postuli, ke li nepre uzu ĉiam 
nur unu formon .

Sed eble la Akademio opiniis, ke neniu 
povas kompreni la veran signifon de Francio 
aŭ de Japanio. Tial okazis ĝia “decido" — 
kiun cetere mokas ĉiutage la vivo! . . .

La genieco de Zamenhof speguligas en la 
simpla, natura logiko kiu karakterizas ĉiujn 
liajn respondojn. Li klare komprenis, ke estus 
tute malsaĝe penadi trudi sian personan gu- 
ston en afero lingva, kiu ampleksas la tut- 
mondon kaj estontecon. Sed eble pro tio, 
ke neniam la Majstro volis ordonadi, li estis 
tamen la gvidanto plej obeata — kaj amata. 
Kaj nun nia afero povas plej profiti, se ni 
daŭrigas obeadi la saĝajn konsilojn entenatajn 
en “Lingvaj Respondoj14. Tiu libro estas nepre 
necesa gvidilo, kiun havigu al ^plĉiu esper* 
antisto. La volumo esLas^u^mde 'tna.'kara 
kaj havebla ĉe la SAT* adminisrejo. E. L.

Verdkata testamento de Raymond Schwartz. 
Eldonejo: Centra Librejo esperantista, 51, Rue 
de Clichy, Paris. Formato 12% X 16% cm, 
120 pĝ. Prezo: 2 frk. svis. (inki. afranko).

Jen, nova libro. Certe jam de longe atend- 
ita de verdaj kavaliroj kaj sprituloj. Ĝi kon* 
sistas el multege da rimaĵoj. Temas pri amo, 
alkoholo, malvirtaĵoj ktp. Moralan kaj artan 
valoron ĝi ne havas. Cetere, la verkinto en

sia antaŭparolo jam obstine supozas, ke inter 
la esperantistaro troviĝas granda nombro da 
bonvivantoj, ĉarmaj humoranoj. Sed, ĉu tiaj 
homoj ekzistas inter la proleta esperant* 
istaro? Yerk

Gazetoj
Represis el S-ulo. “Le Litere", Mice, 28.2.26: 

“Elmigrado el Jugoslavio" (S-ulo 37). "La Vie 
Ouvriere", Paris, 5.2.26: “Statistika bildo pri 
Hungario“ (S-ulo 64). "Le Rfveil Alsacien", 
Mulhouse, 13.3.26: “El Italio" (S-ulo 72). "Le 
Droit du Peuple", Lausanne, 20. 3. 26: “El 
Italio" (S ulo 72). "Le Drapeau Rouge?, Lau- 
sanne, 16. 1.26: “Bildoj el terorlandoj" (S-ulo 
60); 12.2.26: “Salajrbataloj de la aŭstria labor* 
istaro" (S*ulo 66); 27. 2. 26: “Klasbatalo en 
Palestino" (S-ulo 66); 27.2.26: “Scienca Kro- 
niko" (S-ulo 68). "Arbeiter-Zeitung11, Frank* 
furt a. M., 27. 1.26 (n-o 22): “La nova Esp.* 
Poŝtkarto en Sovet-Rusio" (S-ulo).

Represis el div. gazetoj. "Arbeiter-Zeitung?, 
Frankfurt a. M., 30.3.26 (n-o 75): "Proletara 
Esp.*konferenco en Mainz la 21.3.26." “Al- 
voko por la Lab. Esp. Kongreso en Stuttgart". 
"Sdchsische Arbeiter-Zeitung", Leipzig, 7. 4. 26 
(n-o 80): “Raporto pri la Lab. Esp. Kongreso, 
en Stuttgart." "Arbeiter-Zeitung", Frankfurt 
a. M., 8.4.26 (n-o 81): “Raporto pri la Lab. 
Esp. Kongreso en Stuttgart." "El Socialista", 
Madrid, 30.3.26: “Avoko por la VI. Kongreso 
kiu okazos Ia 30. majo ĝis la 6. junio en 
Madrid."

ĵurnalo “A Comuna4' (Porto [anarkista]) ko- 
mencis publikigi esperantan kurson. Tezo 
prezentota al Sindikatista Junular-Kongreso te* 
mas pri Esp. kiel lingvo internacia por labor* 
istaro.

Ĉu laŭdinde?
(Pri “Esperanto-Fibel")

La SAT*rondo Essen aperigis lernolibron 
de Esperanto!

Miaopinie, se SAT* rondo eldonas lerno- 
libron, tia libro povas esti destinita ekskluzive 
por laboristoj. Cu ne, leganto? Ja ne por 
burĝoj devas monon elspezi nia SAT-anaro.

Mi havis la okazon vidi la essen’an lerno* 
libreton kaj estis tre malagrable surprizita.

Mi ne intencas kritiki la gramatikon mem 
el tiu sufiĉe plaĉe presita verketo (32 pĝ.) tio 
estas la tasko de nia “Recenzejo41) diri ke ne 
laŭ seke-gramatika metodo ni devas instrui 
niajn laboristojn. Mi ĉi-tie nur jenon diros: 
ke la vorto “SAT-rondo Essen" sur la kovrilo 
estas tute superflua! ’ ja la libreto absolute 
ne diferencas de iu neŭtralista eldonaĵo! En 
la teksto, inter la ekzemploj, al la laboristo 
lernonta nian lingvon, ne estas eĉ dirita unu 
vorto pri revolucia esperantismo kaj pri SATI 
La kovriloj ankaŭ ne estas uzitaj por reklamo 
pri nia movado kaj pri la asocio, kies loka 
grupo aldonis la lernilon.

Ĉu laŭdinde?
Mi opinias, ke tiajn eldonaĵojn niaj SAT- 

grupoj ne devas prepari. Estas tre mallaŭd- 
inde provizi al laboristoj kelkmilojn da SAT- 
eldonaĵoj, el kiuj la lernantoj nenion ekscias 
(kaj tial eble eĉ ne suspekto pri la ekzisto) 
de SAT! Dneprano

ĵ) Redakcio ĝis nun ne ricevis recenz- 
ekzempleron.

SAT-1NS1GNOJ
Prezo

0,80 mk. g.
Prezo

0,60 mk. g.

Rich. Lerchner, Leipzig 0 27, Colmstr. 1

PRODUKT1V- 
GENOSSEN- 
SCIiAFT

Presejo kaj eldonejo

Laŭ plej moderna 
stilo estas liverataj: 
GAZETOJ //ĴURNALOJ 
VERKOJ//KATALOGOJ 
BROŜUROJ // AFIŜOJ 
en ĉiuj eŭrop. lingvoj 

ESPERANTO-FAKO 
Petu oferton k. katalogon

LIBROBINDEJO

Sennacieca Asocio Tutmonda Eldona Fako Kooperativa

Formato 12x18 cin — 60 paĝoj 
Prezo: O.5O mk. g.

Formato 12x18,5 cm, 21 paĝoj 
Prezo: 0.25 mk. g.

Formato 12x17,5 cm, 56 paĝoj 
Prezo: 1,20 mk. g.

Mendu ĉe Administracio de SAT

Ridi. Lcrdiner, Leipzig O 27, Colmstrasse 1 (Germ.)

L I B H E.J A FAK O DUE SAT
Fundamenta Krestomatio de D ro Zamenhof (460 paĝoj) 2.75 mk. g.
Fundamento de Esperanto (france, angle, germ., ruse, pole) 1.25 „ „ 
Lingvaj Respondoj (92 paĝoj), sur simpla papero .... 1.50 „ „

LEIPZIG S 3
ELISENSTR. 163
TELEFON 35622

Lingvaj Respondoj „ „ sur luksa papero .... 2.25 „ „
Marta (237 paĝoj) Romano.....................................................2.— „ „
La Rabistoj (144 paĝoj).........................................................1.20 „ „
Vortaro de Esperanto (esperanto-espcranta), de Kabe . . 2.50 „ „

La prezoj kompreniĝas inkluzive afranko. I.a livero okazas nur kontraŭ antaŭa pago. 
Rekomendite ni sendas, se oni aldonas 15% pli al la pago.

Administracio de SAT, Leipzig O 27, Colmstr. 1 (Germ.)

Presejo: UNS-PRODUKT1VGENOSSENSCHAFT, LEIPZIG


